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ЗА НЕСРЕЌАТА НА КИНГЕРОТ ЌЕ 
ИСТРАЖУВААТ АМЕРИКАНСКИ 

АДВОКАТИ

МОНИТОРИРАЊЕ И НА 
ИЗБОРНИТЕ ПАРТИСКИ ШТАБОВИ

Амбасадорот на ЕУ 
во Македонија, Ерван 
Фуе ре, на Еко ном ски-
от фа кул тет во Скопје, 
на кон ференцијата 
"Ев ропски зимски уни-
верзитет 2006", истак-
на дека мони тори ра-
њето на претстојните 
парламентарни избо-
ри во земјава ќе ги оп-
фати и изборните пар-
тиски шта бови, и де-
ка тоа е дел од напо-
рите за спрове дува-
ње фер и демократски избори. 

Тој изјави дека ЕУ и меѓународните партнери, особено 
ОБСЕ, кои се главни институции за мониторирање на из-
борите, процениле дека следните избори ќе бидат клучни 
и оти земјата треба да покаже дека има капацитети и 
определба да обезбеди одржување избори според ев-
ропските стандарди, со цел да се елиминираат сите не-
регуларности кои беа забележани минатиот пат. 

Фуере најави внимателно и детаљно набљудување на 
подготвителната фаза на претстојните избори, на напо-
рите кои ги презема секоја политичка партија за да ја 
привлече јавноста, политичките лидери и локалната са-
моуправа. 

Од дводневниот состанок во Виена на министрите за 
правда и внатрешни работи на земјите-членки и кан ди-
дати за членство во ЕУ, на кој прв пат се најде и Македонија 
со министрите Мери Младеновска-Ѓорѓиевска и Љубомир 
Михајловски, најинтересен заклучок за нас бил дека ако 
ги исполниме стан-
дардите и барањата 
со кои ќе й по мог не-
ме на Европа да си го 
за чува редот, дури то-
гаш виз ниот режим за 
маке донските граѓа-
ни може да биде олес-
нет. Според шефот на 
каби нетот на Ми хај-
ловски, Горан Пав лов-
ски, во глобалната дис кусија која се одне суваше за сите 
претс тав ници на состанокот, јасно било кажано дека виз-
ниот режим кон државите-кандидати за ЕУ, кај кои сè 
уште постои, може да биде олеснет само ако до крајот на 
2006 година граничните премини целосно се компју те-
ризираат и се поврзат во мрежа. Натаму, за визно олес-
нување ќе се размислува само за држави со европски па-
соши и за држави кои склучиле што е можно поголем 
број договори за реадмисија.

На веб-страницата на американската фирма "Лиф 
Кабрасер Хајман и Бернштајн ЛЛП" (една од нај го ле-
мите фирми која застапува клиенти во правни процеси 
поврзани со авијацијата), е објавено дека американска 

адвокатска фирма ги 
застапува семеј ства-
та на неколку жртви 
во несреќата на вла-
диниот авион на 26 
февруари 2004 го ди-
на, во која загинаа 
претседателот Бо рис 
Трајковски, осум ми на 
членови на деле га-
цијата и пилотите. На 
сајтот не е објавено 

кои семејства одлучиле да дојдат до вистината за нес-
реќата со американска правна помош. 

Правниот тим на оваа фирма ги застапува клиентите 
во судски процеси кои се водат каде било во светот, без 
адвокатски надоместок ако процесот не се добие.

За авионската несреќа на претседателовиот авион, 
Основното јавно обвинителство во Скопје одлучи дека 
се должи на пропусти на екипажот, сторени во про це-
дурата на приоѓање на аеродромот "Мостар" во услови 
на густа магла и облачност. 

ВИЗНО ОЛЕСНУВАЊЕ САМО ЗА 
ДРЖАВИ СО ЕВРОПСКИ ПАСОШИ

Од идниот месец апте-
ките не ќе смеат да из да-
ваат лекови без рецепт. Пра-
вилото ќе важи и за др жа-
вните и за приватните ап-
теки. Неважно дали ста ну-
ва збор за "бесплатните" ле-
кови, кои се на товар на др-

жавата, или препаратот оди на приватно, фармацевтот ќе 
може да го издаде само доколку пациентот има ле кар ска 
белешка. Иако оваа обврска и досега, според На цио-
налната стратегија за лекови и законската регулатива, 
требаше да се почитува, сепак со години наназад ле ко-
вите се издаваат без рецепт. Но, староновата одлука пов-
торно ќе се активира и поради воведувањето рецепти 
во три бои, кои ќе се разликуваат во зависност од тоа кој 
ги издал и дали се со партиципација или се купени од 
свој џеб.

Со сините рецепти, кои ќе ги препишува матичниот 
лекар, и зелените, кои ќе ги потпишуваат само спе ци ја-
листи или супспецијалисти, ќе се добиваат лекови кои се 
на товар на државата, додека оние медикаменти кои па-
циентите ги плаќаат од свој џеб ќе се издаваат со бела 
лекарска белешка. 

ЛЕКОВИ САМО СО РЕЦЕПТИ
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"ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА 
КУЛТУРА ВО АВСТРАЛИЈА"

ИЗЛОЖБА "ИНТЕРНАЦИОНАЛНА 
НОВА ГРАДБА1927/2002"

Во музејот на сов ре-
мена уметност од 19 ја-
нуари до 25 февруари 
2006 година ќе биде от-
ворена изложбата "Ин тер -
национална нова градба 
1927/2002".

Изложбата е посве те-
на на појавата на модер-
ната архитектура на по-
четокот на 20-тите годи-
не на дваесеттиот век пре-
ку современите град би во 
Европа и Америка.

Претставените 105 про -
екти од страна на 66 ар-
хитекти или групи, ка ко 

Mies van der Rohe, Le Corbuser, J.J.P Oud, Hans Scharoun, 
Walter Gropius и Frank Lioyd Wright покажуваат нова 
форма на искажување, но ви стилови и нови просторни 
концепции, во цело куп ната архитектура.

 ВЕВЧАНСКАТА ЦЕРЕМОНИЈА 
ЗАВРШИ НА ВЕВЧАНСКИТЕ 

ИЗВОРИ

Според старата традиција, цела ноќ спроти Василица 
па сè до утрото, маскираните вевчански василичари оделе 
од куќа до куќа, посетувајќи го секое смејство во Вев ча-
ни, каде што биле дарувани од домаќините, а церемонијата 
завршила на Вевчанските извори.

Новата година, според стариот календар, вевчанци ја 
пречекуваат со масовен карневал кој, според нив, е стар 
1.400 години. Се темели на пагански елементи со еротска 
содржина, но секогаш има и групни маски со политички 
пораки.

На големата карневалска сцена на отворено годинава 
продефилирале падобранците со македонските полити-
ча ри, колите со магариња за влез во ЕУ, македонската фа-
ланга и други војски, специјалистите за птичји грип.

На Вевчанскиот карневал заедно со македонските ми-
нистри присуствувал и претставникот на ЕУ во Маке до-
нија, Ирецот Ерван Фуере. По карневалот домаќините го 
однеле на традиционална македонска трпеза во рес-
торанот "Домаќинска куќа" во Вевчани, каде што вев-
чанци му испеале многу песни како наши, така и стран-
ски. На трпезата со Фуере, како домаќин бил минис-
терот за одбрана Јован Манасиевски со сопругата, ло-
кал ните вевчански политичари и организаторите на 
кар не валот. 

МАКЕДОНСКИ СРЕДБИ ВО ДУХОТ 
НА ЕВРОПА БЕЗ ГРАНИЦИ

Во организација на Културниот центар "Скрб и уте-
ха", на 24 и 25 февруари 2006 година ќе се случат "Дио-
нисови чествувања - Мину Угриновска", во кино-са ла-
та на Младинскиот културен центар во Скопје, со по че-
ток во 20 часот. Семакедонски сред-
би на театар, книги, беседи, фол к лор, 
сликарство, копаничарство и филм. 
Средби на македонската култура од 
Македонија, како и на македонската 
култура во соседните земји од Голо 
Брдо, Преспа, Гора, Пирин, Родо пи-
те, Егеј, како и гостување на Маке-
дон  ците со својата култура од Ро ма-
нија и од Турција. Да го урнеме пос-
ледниот европски македонски ѕид, 
не со омраза и убивања туку со сло-
бодна македонска култура. Слобода 
за европската и слобода за маке дон-
ската култура. Европа без граници - Македонија без 
граници. Дојдете да ги видите и доживеете возоб но-
вените свети македонски слави и прослави, култните - 
Дионисови чествувања...

По повод манифестацијата "Денови на македонската 
култура во Австралија" во градот Волонгонг, од 13 ја нуа-
ри 2006 година гостува светски познатата збирка на 
теракотни икони од Виничко Кале - Виница. Изложбата е 
насловена "Македонски христијански коре ни" и е прос-
ледена со посебен каталог. Автор на из лож бата и ка та-
логот е археологот Цоне Крстевски, кустос со ветник во 
Музејот на Македонија. 

На отворањето на изложбата, со пригоден говор, на 
присутните им се обрати директорот на НУ Музеј на Ма-
кедонија, Гордан Николов, како и директорот на Га ле-
ријата на град Волонгонг, Питер О'Нил. По Волонгонг, 
изложбата ќе биде презентирана и во градот Мелбурн, а 
ќе следуваат и натамошни презентации на ова исклу чи-
телно археолошко културно богатство.

На изложбата се презентирани 25 теракотни икони, 
кои се поделени во четири циклуси: Старозаветни теми, 
Давидови псалми, Христолошки теми и Претстави на 
светители. Поточно се претставени 12 мотиви од поз-
натата колекција на Виничките теракоти. Како што е поз-
нато, целата колекција брои повеќе од 50 цели и 100 
фрагменти, кои потекнуваат од VI и од VII век. Екс по-
натите ги дополнува и илустративен материјал, од носно 
фотографии од ископувањата на археолошкиот лока ли-
тет Виничко Кале во изминатите 20 години. 

Оваа изложба досега е презентирана во повеќе од 25 
европски метрополи, како Москва, Минхен, Париз, Рим, 
Лисабон, Анкара, Варшава и многу други. За ова исклу-
чително движно наследство, во домашната и во стран-
ската културна јавност, постои мислење дека претс та ву-
ва најрепрезентативен културен производ, покрај ико-
ни те и фреските од нашите древни цркви и манастири. 


